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Персоналії

В и п о -

внилось 70 

років від дня 

н а р о д ж е н -

ня доктора 

і с т о р и ч н и х 

наук, профе-

сора, завіду-

вача кафедри 

історії на-

уки і техніки 

Національ-

ного техніч-

ного універ-

ситету „Хар-

ківський політехнічний інститут” Леоні-

да Михайловича Бєсова. Він народився 

5 червня 1938 р. у м. Гайсин Вінницької 

області. Після закінчення семи класів 

почав працювати учнем верстатника, 

а потім верстатником на заводі. Після 

двох років роботи продовжив навчання 

у Ладижинському технікумі механізації 

сільського господарства, який закінчив 

з відзнакою у 1958 р. Потім працював 

механіком у колгоспі. Три роки був у ла-

вах Радянської Армії — курсант, коман-

дир танка, заступник командира взводу 

танкового навчального полку. З 1961 р. 

він студент Харківського політехнічно-

го інституту, який закінчив у 1966 р. за 

спеціальністю „Колісні та гусеничні ма-

шини”. Протягом шести років працював 

інженером-конструктором на Харків-

ському тракторному заводі. З 1972 р. на 

партійній роботі: інструктор організацій-

ного відділу Орджонікідзевського райко-

му партії м. Харкова, інструктор відділу 

організаційно-партійної роботи, ректор 

університету марксизму-ленінізму Хар-

ківського обкому партії.

З листопада 1990 р. старший викла-

дач, доцент ХПІ, з 2000 р. — професор, а 

з 2004 р. завідувач кафедри історії науки 

і техніки. На посаді завідувача кафедри 

історії науки і техніки він вміло спря-

мовує зусилля викладачів, аспірантів на 

органічне поєднання науково-дослідної 

і викладацької роботи. Усі дослідження 

кафедри мають прикладний характер. 

Кафедра успішно співпрацює з багать-

ма іншими кафедрами ХПІ в напрямках 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, 

написання монографій, навчальних по-

сібників, публікацій. Під керівництвом 

Леоніда Михайловича захищено одну 

докторську і три кандидатські дисерта-

ції. Кафедра історії науки і техніки під-

тримує творчі зв’язки зі спорідненими 

кафедрами вищих навчальних закла-

дів та відділами низки наукових уста-

нов НАН України. У творчому доробку 

Л.М. Бєсова понад 90 наукових праць, в 

тому числі ряд монографій і навчальних 

посібників. Він винахідник СРСР, член 

спеціалізованої ради із захисту доктор-

ських і кандидатських дисертацій, ред-

колегій низки наукових видань, голова 

Харківського відділення Всеукраїнсько-

го товариства істориків науки. Обраний 

академіком Академії наук вищої осві-

ти та академіком Інженерної академії 

України.

Від щирого серця бажаємо Леоніду 

Михайловичу міцного здоров’я, неви-

черпної енергії, творчих успіхів і на-

тхнення у праці. Нехай у Вас назавжди 

збережеться молодіжний запал до твор-

чості та вміння стимулювати на плідну 

роботу всіх, хто Вас оточує, зміцнювати 

той високий авторитет, який Ви маєте як 

вчений і педагог. 
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